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ازمیان خبرها

آیت ا ...گرایلی دار فانی
را وداع گفت
آیــــت ا ...حسین
گرایلی از استادان
حوزه علمیه مشهد و
امام جماعت مسجد
گــوهــرشــاد دع ــوت
حق را لبیک گفت.
آیــــت ا ...حسین
گــرایــلــی در ســال
 ۱۳۲۲در شهرستان بهشهر دیــده به جهان
گشود .از سال  ۱۳۳۰تحصیل را در مدارس
شمال ،کوهستان شمال ،آغاز کرد .او در سال
 ۱۳۳۵بــرای ادامــه تحصیل به مشهد رفت و
در نکا مشهد و مدرسه موسوینژاد تحصیالت
حوزوی خود را ادامه داد .او از محضر استادانی
چون آی ـتا ...موسو ینژاد ،شمس ،صالحی،
آی ـتا ...میالنی و آی ـتا ...فلسفی کوهستانی
بهره مند شد.آیت ا ...گرایلی در کنار تحصیل
به امر تدریس هم اشتغال ورزید و در کنار فقه و
اصول به تحصیل فلسفه و تفسیر نیز همت کرد.
او از سال  ۴۰به بعد تدریس را در حوزه دروس
صرف تا خــارج و در دانشگاه دروس معارف و
اخالق را آغاز کــرد ۴۰.سال تبلیغ در داخل و
خارج کشور ۴۰ ،سال امام جماعت حرم مطهر
و  ۲۰سال روحانی حج در زمره فعالیت های
تبلیغی و فرهنگی ایشان است.آیت ا ...گرایلی
 ۱۴سال مدیر حوزه علمیه خراسان و  ۲۰سال
عضو شورای مدیریت این حوزه علمیه بود.
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حاج احمد واعظی با اشاره به دیدار مداحان با رهبر انقالب:

اگر تبیین نباشد ممکن است قربة الی ا ...به جنگ ا ...بروی!
رهبر انقالب اسالمی در سالروز میالد
حضرت زهرا (س) در دیدار با جمعی از
مداحان اهلبیت یکی از کارکردهای
مهم هیئات مذهبی را حضور فعال و
اثـــرگـــذار در مــوضــوع جــهــاد تبیین و
روشــنــگــری تــوصــیــف ک ــردن ــد .پــایــگــاه
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت ا ...خامنه ای ،برای بحث و بررسی
بیشتر دربــاره ایــن موضوع به گفتوگو
بــا حا جاحمد واعــظــی ،مــداح اهلبیت
پرداخت .بخش های مهمی از این گفت و
گو را به صورت تیتر می خوانید:
* ابتدا بحث سیاست را تفکیک میکنم.
تفاوت است بین دین سیاسی و سیاست
دینی .هیئت هم از این موضوع مستثنا
نیست .آن چه که مورد انتقاد و مذمت
است مورد اول است .رهبر انقالب در
دیدار اخیر به این نکته اشاره کردند که
خیلی از این جوانان و شهدا بچههای
هیئت هستند .ایــن فرمایش صحیح
است؛ چون آنان بر مبنای کار سیاسی و
اعتقادی رفتند .کار آنها جنب ه سیاسی،
اعتقادی ،ملی و آیینی-مذهبی دارد.
حرف این است که هیئت سیاستزده
نشود ،امــا ایــن که ریشه یک سیاست،
هیئتی و مذهبی باشد ،این جریان مورد
قبول همه اســت .ممکن اســت برخی
بحث سیاست و هیئت را اینگونه مطرح
کنند و بگویند که هیئت بر مبنای روابط

اینوآن باال و پایین میشود،
امــا ذات یک سیاست اگر
مذهبی و هیئتی باشد ،آن
وقت آن حکومت علوی و آن
نظام مهدوی میشود.
* یــکــی از جــمــات رهبر
انقالب این بود که هر تالشی
جهاد نیست؛ یعنی در حوزه
اهـلبــیــت و هیئت ممکن
است هر جلس ه و هر خواندن
و هر منبر و هر حرکتی در
قالب هیئت جهادی تلقی
نشود و از حوزه جهاد خارج
باشد .حــرف رهبر انقالب
ایـــن بـــود ک ــه هیئتیها،
مداحان اهلبیت ،واعــظ و
دستاندرکاران هیئات ،امــروز در این
جنگ و در مواجه ه حق علیه باطل ،کجای
کار هستند .تو کجای این جنگی ،تکلیف
و وظیفهات چیست و کجا ایستادی؟!
این جاست که تبیین جای خود را پیدا
میکند .اگــر تبیین ص ــورت نگیرد یا
خودت قو ه تبیین و شناخت و بصیرت الزم
را نداشته باشی ،ممکن است قربةالی ا...
به جنگ ا ...بروی!
* رهــبــر انــقــاب در تعبیر عجیبی
فرمودند شما مداحان سر بزنگا ههای
جنگ و دفــاع از حرم و فتنه  ۸۸خوش
درخشیدید و در هیئتها ،مجاهدپروری

و شهیدپروری کردید ،این صدا خاموش
نشود .این واقعیت اســت .ذات هیئت
این است؛ چون وقتی شما میخواهی
بــرای شخصیتی عــرض ادب کنی و به
او وصــل شــده و محب او ش ــوی ،ذات
این کار تحرک میشود .البته ،مسئله
مــحــدود بــه ایــن مسائل نبود و گریزی
هم به قداست کــار مــداحــان داشتند.
خیلی بـیپــرده فرمودند که مداحی،
موسیقی پاپ نیست .ما تا حاال اینجوری
از رهبر انقالب نشنیده بودیم .ایشان سه
بحث صدا ،آهنگ و هندسه خوانندگی و
مهندسیخواندن را مطرح کردند .یک

دنیا حرف در این نکات است؛ یعنی تو
باید چیدمان کــارت را بلد باشی و یک
اتــاق فکر بــرای خواندن خــودت داشته
باشی .این نکات باید در خدمت محتوا
قرار بگیرد.
* ذات هیئت ،عرض ادب به حضرات
معصومین است .نباید این مضمون گم
شــود .ایــن مضمون اهمیت دارد .این
مضمون اگر جاری شد ،فرد خواهناخواه
ظلمستیز میشود .بحث رهبر انقالب
ایــن اســت که ایــن فضا را درک کنید و
کــارتــان را درســت انجام بدهید؛ حاال
این اشک و عرض ادب و حسین گفتن،
ممکن است  10سال دیگر کار خودش
را بکند و اثر وضعیاش را بگذارد .ایشان
بهخاطر وضعیت کنونی و شرایط زمانه،
توقع تبیین دارنــد .زمانه بر سر جنگ
است ،تعارف که نداریم.
* رهــبــر ان ــق ــاب م ـیگــویــنــد جــذب
جــوان بسیار خــوب اســت .خــب ،شک
و حرفی در ایــن نیست ،امــا بالفاصله
میگویند نه به هر قیمتی! نباید نوآوری
به هنجارشکنی تبدیل شــود .خود ما
مــداحــان هــم از ایــن مــوضــوع مستثنا
نیستیم .به تعبیر قــرآن ،شیطان این
کار را برایت زینت میدهد تا فکر کنی
در حال انجام کار زیبایی هستی ،بعد
خــودت را توجیه میکنی یا در مقام
توجیه میگویی اینجوری کردم.
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 4سناریوی بلومبرگ ازتاثیر
مذاکرات وین بر بازارجهانی نفت
بلومبرگ در گزارشی چهار سناریوی پیش روی مذاکرات وین و تاثیر
آن ها بر بهای جهانی نفت را بررسی و پیش بینی کرد که در هر صورت
بهای طالی سیاه از  ۱۰۰دالر فراتر خواهد رفت .در این گزارش آمده که
نتیجه مذاکرات هسته ای ایران برای معامله گران بازار نفت اهمیت بی
سابقه ای یافته است.بهای نفت خام در سال جاری میالدی با  ۱۰درصد
افزایش به  ۸۵دالر در هر بشکه رسیده و بسیاری از تحلیل گران معتقدند
که دیر یا زود و برای نخستین بار در هشت سال گذشته سه رقمی خواهد
شد.بلومبرگ در ادامه این گزارش به بررسی سناریوهای محتمل و تاثیر
آنان بر بازار نفت پرداخت.
در سناریوی اول دستیابی به یک توافق بهای جهانی نفت را به شدت
کاهش خواهد داد.به گفته بانک آمریکایی بر این اساس بهای نفت تا نیمه
سال جاری میالدی به  ۱۲۰دالر در هر بشکه خواهد رسید.
در سناریوی بعدی با وجود تکذیب صریح ایران ،سخن از توافق موقت روز به
روز بییشتر می شود .دفتر مشاوره انرژی انگلیسی اف جی ای ( )FGEجزو
موسساتی است که پیش بینی کرده است در توافق موقت نیز ایران تا پایان
سال یک میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه بر فروش نفت خام خود خواهد افزود.
سناریوی بعدی تدام وضعیت فعلی است که در چنین شرایطی بهای
نفت خام برنت دریای شمال در سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۲به  ۱۰۰دالر
افزایش خواهد یافت.
▪شکست احتمالی مذاکرات

شکست مذاکرات وین و خروج ایران یا یکی دیگر از قدرت ها از گفت و گوها
شدیدترین رشد قیمت ها را رقم خواهد زد.در چنین شرایطی حمالت
پهپادی و حمله به کشتیرانی در منطقه خاورمیانه افزایش خواهد یافت
و در کنار نگرانی بازار از کفایت مازاد تولید کنونی برای جبران اختالالت
احتمالی در بازار ،حمالت مذکور به جهش بهای نفت می انجامد.به گفته
گروه آمریکایی اوراسیا ،اگر اسرائیل یا آمریکا برای نابودی اماکن هسته ای
ایران دست به حمله ای بزنند ،بهای نفت خام تا ۱۵درصد افزایش می یابد
و آن را به حدود  ۱۰۰دالر یا بیشتر در هر بشکه خواهد رساند.

